SKBU Trutnov: Letní výcvikový tábor Pecka 2021
Datum:

22. - 28. 8. 2021 (neděle - sobota)

Místo:

Kemp a koupaliště Pecka (www.kemppecka.cz)

Doprava:

vlastní

Zahájení VT:

22. 8. v 16.00 hod. na místě LVT na Pecce

Ukončení VT:

28. 8. v 9.30 hod. na místě LVT na Pecce

Ubytování:

v chatkách (spací pytle nejsou potřeba)

Stravování:

s rozšířenou plnou penzí (neděle večeře – sobota snídaně)

Cena:

2.700,- Kč – uhraďte převodem po výzvě k zaplacení na účet klubu:
27634601/0100, text k platbě: LVTPecka2021 + „jméno“

Dokumenty:

Potvrzení o bezinfekčnosti – na webu SKBU – datum odjezdu nebo
max. 1 den před odjezdem – odevzdejte při příjezdu

Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na
soustředění, letním táboře, zotavovací akci či škole v přírodě –
do 18 let - na webu SKBU – potvrzuje lékař – platnost 2 roky – stačí kopie
– musí být podepsáno rodiči - zašlete emailem (na email:
lada.hurdalek@seznam.cz) nebo odevzdejte min. 10 dní před odjezdem (do
12. 8. 2021)

Informace:

Mgr. Tomáš Souček – vedoucí akce, T: 608958019, M: to.soucek@seznam.cz

Přihláška je závazná, poplatek se nevrací (vrácení poplatku pouze při nemoci potvrzené
lékařem, a to nejdéle do 1 týdne před odjezdem).
S sebou:
-

-

- výstroj a výzbroj - určí trenér
tepláková souprava, šusťáková souprava, pláštěnka, kšiltovka, trička, trenýrky, spodní prádlo,
ponožky, ručníky, plavky, věci osobní hygieny, toaletní papír, pastelky, sešit a tužku, batůžek,
krém na opalování apod.
sportovní obuv na ven (ne tenisky - lépe dvoje), nepromokavé boty nebo holínky, sandále, pantofle
apod.
případně další věci dle požadavků jednotlivých trenérů
kartičku zdravotní pojišťovny (stačí kopie – odevzdat při příjezdu na LVT), kapesné, Prohlášení
zákonného zástupce o BEZINFEKČNOSTI,
Potvrzení o ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI dítěte,
případné léky

Zákaz používání elektroniky na LVT Pecka 2021 (tabletů, notebooků,
elektronických her apod.) - pořadatel LVT neručí za jejich poškození a ztrátu!
Stejně tak nedoporučujeme dětem dávat s sebou mobilní telefony.
Pro případné informace bude k dispozici telefon vedoucího LVT.

****** Potvrzenou

přihlášku odevzdejte nebo zašlete naskenovanou nejpozději do 15. 5. 2021******

Přihláška na Letní VT Pecka 22. – 28. 8. 2021
Jméno účastníka: ………………………………………………..…………….
Jméno zák. zástupce: ………………………………………………………… (do 18 let)
Podpis:

